
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și bi-
necuvintează moștenirea Ta; biruință 
binecredincioșilor creștini asupra celui potriv-
nic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul 
Tău (Troparul praznicului)

Iubiti credinciosi,
Sa aratam cum a luat nastere praznicul 

Inaltarii Sfintei Cruci. In anul 313 Sfintul 
Constantin cel Mare a biruit pe Maxentiu 
si a fost proclamat imparat al Imperiului 
roman de Apus, cu capitala 
la Roma. In anul 323 acelasi 
mare imparat crestin a biruit 
si pe imparatul pagin de ra-
sarit, Liciniu, si se proclama 
imparat al intregului imperiu 
latin, cu capitala la Constan-
tinopol.

Primind botezul crestin de 
la Sfintul Silvestru episcopul 
Romei impreuna cu mama sa 
Elena, Sfintul Constantin cel 
Mare avea dorinta fierbinte 
sa afle Mormintul lui Hris-
tos la Ierusalim si Crucea pe 
care a fost rastignit Domnul 
pentru mintuirea lumii. Caci dupa anul 71, 
Ierusalimul fiind ocupat de romani, Mor-
mintul Domnului si toate locurile sfinte din 
Ierusalim au fost profanate si acoperite cu 
pamint ca sa nu se mai inchine crestinii aici. 
Tot atunci au fost ascunse intr-o pestera din 
apropiere si Crucea lui Hristos, impreuna cu 
celelalte doua cruci pe care au fost rastigniti 
cei doi tilhari.

Astfel, Sfintul imparat Constantin a tri-
mis la Ierusalim pe mama sa - Sfinta Ele-
na - sa afle Mormintul Domnului si lem-
nul Sfintei Cruci, prin care s-a savirsit taina 
mintuirii neamului omenesc. Deci, mult os-
tenindu-se Sfinta Elena cu patriarhul Ieru-

Cuvân†ul

Predica părintelui Ilie Cleopa la Înălțarea Sf intei Cruci

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu 
şi Dumnezeu era Cuvântul” (Ioan I, 1)
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salimului Macarie, au aflat Sfintul Mormint 
si locul Golgotei, acoperite de pamint si de 
gunoaie, dar Sfinta Cruce nu puteau s-o afle 
nicaieri. Atunci, auzind ea ca un iudeu ba-
trin, numit Chiriac, stia locul unde fusese 
ascunsa Crucea lui Hristos, indata l-a che-
mat si au aflat intr-o pestera din apropiere 
trei cruci acoperite cu pamint; dar erau ne-
dumeriti care este Crucea Domnului.

Tocmai atunci duceau pe acolo un mort 
la groapa. Atunci a porun-
cit Sfinta Elena sa atinga pe 
rind cele trei cruci de mort si 
la care va invia mortul, aceea 
este Crucea lui Hristos cea 
datatoare de viata. Astfel, 
cind au atins de sicriu a treia 
cruce, indata a inviat mor-
tul si a inceput a se inchina 
lemnului celui sfint. Apoi au 
facut procesiune cu Sfinta 
Cruce pe ulitele Ierusalimu-
lui cu multime de credinciosi, 
laudind pe Dumnezeu pen-
tru aceasta minune. La urma 
s-au urcat pe Golgota si pa-

triarhul Macarie a inaltat Sfinta Cruce ca 
s-o vada tot poporul si toti cei din fata s-au 
inchinat ei, strigind: “Doamne miluieste!”

In amintirea acestei zile, Biserica Orto-
doxa praznuieste Inaltarea Sfintei Cruci in 
fiecare an la 14 septembrie, numarind-o in-
tre cele douasprezece praznice imparatesti.

Iubiti credinciosi,
In cuvintele Sfintei Scripturi intelesul 

Crucii este tilcuit in mai multe feluri, dar in 
linii generale in doua si anume: un inteles 
duhovnicesc si unul material. In sens duhov-
nicesc prin Cruce intelegem toata suferinta 
si patima cea preainfricosata a Domnului 
nostru Iisus Hristos, pentru ca El a purtat 

Înălțarea Sfintei Cruci

Adormirea Maicii Domnului 
(15 august)

Troparul
“Intru naştere fecioria ai păzit 

, întru Adormire lumea nu 
o ai părăsit , de Dumnezeu 

Născătoare. Mutatu-te-ai la 
viaţă, fiind Maica Vieţii, și cu 
rugăciunile tale izbăvești din 

moarte sufletele noastre”

Condacul
“Apărătoare Doamnă, 

pentru biruinţă mulţumiri, 
izbăvindu-ne din veșnica 

moarte, prin darul Celui ce 
S-a născut din tine, Hristos 

Dumnezeul nostru și prin 
mijlocirea ta cea de maică 
înaintea Lui, aducem ţie, 

noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai 
stăpânire nebiruită, izbăvește-

ne pe noi robii tăi din toate 
nevoile și suferinţele, care 

strigăm ţie: Bucură-te, cea 
plină de dar, Născătoare de 

Dumnezeu Fecioară, bucuria 
tuturor celor necăjiţi!“
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pentru mintuirea noastra crucea suferintei pina la moarte si 
chiar moartea pe cruce. In acest sens se inteleg si cuvintele 
Mintuitorului din Evanghelie care zice: Oricine voieste sa 
vina dupa Mine, sa se lepede de sine sa-si ia crucea si sa-Mi 
urmeze (Marcu 8, 34). Crucea materiala este chiar Crucea 
aceea pe care a dus-o Mintuitorul in spate. Ati auzit cum 
zice Evanghelia de astazi: Ducindu-si Crucea, a iesit la locul 
ce se cheama al Capatinii, care evreieste se zice Golgota, 
unde L-au rastignit (Ioan 19, 17-18). Mai zice Evanghelia 
de astazi: Statea linga crucea lui Iisus, mama Lui si sora ma-
mei Lui, Maria lui Cleopa, si Maria Magdalena (Ioan 19, 
25). Cind zice ca “stateau linga crucea Lui” sa stim ca tot 
despre crucea de lemn se vorbeste.

Dar de ce Mintuitorul, in drum spre Golgota pe calea 
durerii, a ingaduit unui om cu numele Simon Cirineanul sa 
duca Crucea lui o bucata de drum? A ingaduit pentru ca la 
patima Sa, Hristos nu a patimit ca Dumnezeu, ci numai ca 
Om. Dar daca ar fi voit, Hristos putea sa duca tot pamintul 
pina la Golgota. Dar atunci El patimea ca Om pentru pa-
catele oamenilor, iar ca om avea nevoie sa fie ajutat. Cine 
mergea cu Crucea in spate atunci? Cine o tinea? Cine era 
insetat si ranit? Cine o purta? Firea omeneasca a Domnului 
si Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Deci ca om El slabise din putere si avea nevoie de aju-
torul altui om ca sa-I duca mai departe Crucea. Asa spun 
si Sfintii Parinti ca si noi trebuie sa fim ajutati uneori de 
fratii nostri in necazuri si in scirbe, ca sa putem duce crucea 
suferintei pina la usa mormintului. Dar Crucea Mintuito-
rului, pe care a dus-o Simon Cirineanul in spate si pe linga 
care statea Maica Domnului impreuna cu celelalte femei 
mironosite, este Crucea cea materiala, Crucea propriu-zisa, 
cea din materie. Mare greseala fac toti acei care desi isi zic 
“crestini”, nu cinstesc Crucea lui Hristos. Ei primesc Crucea 
numai ca simbol tainic, deci numai crucea spirituala, iar pe 
cea materiala nu o recunosc. Indoit este omul, avind o parte 
vazuta si una nevazuta, fiind alcatuit din trup si suflet (I 
Corinteni 6, 20), indoita este, deci, si crucea. Una materiala, 
pe care o purtam la piept si cu care ne insemnam pe frun-
te; iar alta spirituala, in suflet, adica hotarirea de a rabda cu 
dragoste toate necazurile, pentru a putea implini poruncile 
lui Hristos.

Fratii mei, sa vorbim si in alt inteles despre Sfinta Cru-
ce. In viata noastra paminteasca, fiecare trebuie sa-si duca 
o cruce, crucea pe care i-a rinduit-o Dumnezeu, cum ar fi: 
crucea celor casatoriti, crucea monahilor, crucea fecioriei, a 
celor bolnavi, a vaduvelor, a ostasilor si altele.

Caci toti trebuie sa duca o cruce pentru dragostea lui 
Hristos, ca sa se poata mintui. In “Urmarea lui Hristos” se 
spune: “Omule, daca te numesti urmator al lui Hristos, nu se 
poate sa nu mergi pe calea Lui, caci altfel nu te poti mintui”. 
Hristos ne-a aratat calea imparateasca ce duce la cer prin 
suferinta, caci fara cruce nu este mintuire. Fara minte este 

cel ce crede ca se poate mintui fara suferinta, fara rabdare si 
fara barbatie mare de cuget in toate imprejurarile vietii.

Cei casatoriti au crucea lor de a naste si creste copii, de a 
munci si a se osteni, de a asculta de Sfinta Biserica, de a face 
milostenie, de a cistiga cu truda si osteneala existenta lor si a 
copiilor lor. Cei feciorelnici si monahii au alta cruce mai fru-
moasa decit a celor casatoriti, cum ne invata Sfintul Apostol 
Pavel la intiia epistola catre Corinteni, capitolul 7. Cei ne-
casatoriti duc o cruce mai grea, caci duc razboi cu firea. Ca 
ce este monahul? “Este sila necontenita a firii si taierea voiei 
pina la moarte” (Sfintul Ioan Scararul, Filocalia IX, Cuv. 4).

Monahul este om de jertfa. El se jertfeste pururea pentru 
dragostea lui Iisus Hristos, renuntind la toate placerile lumii 
si ale trupului. Neincetat se smereste, posteste, privegheaza se 
osteneste si plinge. Mintea lui nu poate sa fie niciodata fara 
de grija pe acest pamint, caci se lupta cu duhurile rautatii. 
Deci, monahul are o cruce, intr-o anumita privinta mai grea, 
pentru ca mai cinstita este fecioria decit nunta, dupa cum a 
inteles Apostolul Pavel, care zice: Cel ce isi marita fecioara 
bine face; dar cel ce n-o marita si mai bine face! (I Corinteni 
7, 38), aratind astfel ca mai buna este curatenia si fecioria cea 
desavirsita a trupului si a sufletului (I Corinteni 7, 25-40). 
Deci, crucea celor din feciorie este mai grea, dar mai mare 
plata vor avea in ceruri.

Grea este si crucea celor bolnavi. Bolnavului i se pare 
noaptea un an; nici mincarea nu-i mincare si nici bucuria 
vietii nu o simte. Fericit este cel ce poate rabda boala ca Iov, 
caci acela va lua mare plata. Crucea celui din boala il smeres-
te pe el, atit cu sufletul cit si cu trupul. De la cel bolnav nu 
cere Dumnezeu nici post, nici metanii, ci numai doua lucruri 
ii cere, asa cum spune Sfintul Efrem Sirul: “De la omul bol-
nav doua lucruri cere Dumnezeu: rugaciunea si multumirea, 
adica sa se roage lui Dumnezeu necontenit pina la ultima su-
flare si sa-I multumeasca lui Dumnezeu pina la sfirsitul vietii 
pentru boala sau crucea care i-a dat-o, si va avea cununa de 
mucenic”. Caci asa au rabdat sfintii martiri, sfintii pustnici, 
crestinii cei buni, ca si cei bolnavi, care au avut credinta tare 
in Hristos Dumnezeul nostru.

Sa stiti, iubiti frati, ca pe pamint nimeni din cei botezati 
in numele Preasfintei Treimi, nu se poate mintui fara cruce. 
Se spune in Urmarea lui Hristos: “Omule, daca vrei sa lepezi 
o cruce, nenumarate alte cruci vor veni asupra ta!” Cine isi 
duce crucea cu multumire si cu dragoste pentru Mintuitorul 
si este multumit cind este certat de Dumnezeu cu pagube, 
cu necazuri si ocara, cu foamete si sete, cu boala si intristare, 
acela este urmator al lui Hristos. Fiecare sa-si duca cu bucu-
rie crucea sa, aducindu-si aminte ca Crucea lui Hristos a fost 
de mii de ori mai mare si mai grea decit a lui, fiindca El a 
rabdat pentru toata lumea, fiind cu totul fara de pacat.

Iubiti credinciosi,
Incheiem predica de astazi cu citeva sfaturi: Cind faceti 

cruce, sa o faceti drept pe fetele voastre, ca sa nu rida vraj-
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masul de noi, ci sa fuga de semnul care simbolizeaza Sfinta 
Treime. Duceti degetele impreunate mai intii la frunte, in 
numele Tatalui; apoi la piept, in numele Fiului, Care S-a co-
borit din cer pentru mintuirea noastra; apoi la umarul drept 
si cel sting, prin care se leaga dragostea lui Dumnezeu de om 
si de mintuirea noastra. Caci prin Duhul Sfint tinem lega-
tura cu Dumnezeu, Parintele, cu Fiul si Duhul Sfint. Aces-
tea ne invata Sfintul Ioan Gura de Aur in cuvintul “Despre 
Sfinta Cruce”. Apoi sinteti datori sa aveti toti Sfinta Cruce 
in casele voastre, iar cind plecati la drum si cind va intoar-
ceti acasa insemnati-va cu semnul Sfintei Cruci cu evlavie, 
rostind aceasta scurta rugaciune: Crucii Tale ne inchinam 
Hristoase, si sfinta Invierea Ta o laudam si o marim! Toate 
sa le incepem cu rugaciune si cu Sfinta Cruce. Nu uitati sa 
impodobiti crucile si mormintele celor raposati ai nostri din 
cimitire. Pacat de moarte savirsesc cei ce necinstesc Crucea 
lui Hristos si mai ales o injura.

Deci toti care vrem sa ne mintuim, trebuie sa ducem cu 
dragoste si cu bucurie crucea noastra, data de Dumnezeu 
spre mintuire. Apoi sa fim adevarati inchinatori ai Crucii 
lui Hristos, atit a celei vazute, cit si a celei nevazute, pentru 

Deces
Cu adâncă tristețe și durere în suflet, vă facem cunoscut că în ziua de 5 iulie 2007, a încetat din viață, 

trecând la cele veșnice

 MIHAI PUDROSCHI
în vârsta de 69 de ani lăsând veșnic nemângâiați soția sa Zamfira, fiul său Sorin, nora sa Lily și scumpa 
nepoțică Siera Marina.

Înmormântarea a avut loc în ziua de 11 iulie 2007, la cimitirul “Floral” din Lynnwood.
Transmitem familiei îndurerate sincere condoleanțe, și Dumnezeu să-l odihnească în pace în Împărăția 

Sa Cerească.

ca omul si Crucea au doua sensuri. Deci, crucea spirituala 
inseamna sa rabdam toate necazurile pentru imparatia ceru-
rilor, iar crucea materiala este aceea pe care o facem noi din 
aur, din argint, din lemn, din vopsele si din orice materie. Dar 
sa nu uitam ce zice Sfintul Ioan Damaschin in Dogmatica sa: 
“Macar din aur sau din pietre scumpe de ar fi facuta crucea, 
dupa chipul ei, anatema celui ce s-ar inchina la acea materie”. 
Deci, trebuie sa stiti ca noi nu ne inchinam materiei din care 
este facuta crucea, ci ne inchinam semnului Fiului Omului 
pe care-l reprezinta.

Domnul Dumnezeu si Preacurata Lui Maica si puterea 
Sfintei Cruci sa ne ajute noua pacatosilor sa ne ducem cu 
dragoste crucea, fie la piept, fie in miinile noastre si in toate 
faptele noastre si sa ne inchinam Crucii lui Hristos cu evla-
vie, caci este semn si arma de aparare si steag de la Dumne-
zeu lasat pentru crestini pe pamint. Iar crucea spirituala sa o 
avem pururea in minte si in inima, adica sa fim gata a suferi 
toate necazurile si incercarile acestei vieti trecatoare pentru 
mintuirea sufletelor noastre, ca sa fim adevarati urmatori ai 
lui Hristos si mostenitori ai imparatiei cerurilor. Amin.
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Pentru toate tranzacțiile imobiliare în statul Washington, adresați-vă cu 
încredere la:

CONSTANȚA (CONNIE) CARUCERIU
toll free: 1-877-252-2852

email: constantac@johnlscott.com

Specialist: vânzări/cumpărări case, adult family homes, investiții imobi-
liare, comercial și personal.
Avem la dispoziție programe speciale de finanțare pentru first-time bu-
yers, FHA, VA, Conventional, 0 down payment.

Pentru fiecare tranzacție, suma de $500 va fi donată pentru construirea 
bisericii noastre.

DANIEL ENE-STROESCU
MD / Rheumatology

Sunrise Medical Campus
11212 Sunrise Boulevard E Suite 201

Puyallup WA 98335
Phone: (253) 445-2385
Fax: (253) 445-0384

Suferiți de osteoartrită, artrită reumatoidă, gută, lupus sau alte condiții 
reumatologice? Membrii comunității românești din Puget Sound se pot adresa cu încredere 
doctorului Ene-Stroescu. Veți beneficia de tratament modern și eficient.

Dr. Ene-Stroescu este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie București. El s-a spe-
cializat în medicină internă la New York University Downtown Hospital, reumatologie la 
University of Chicago și geriatrie la Rush University în Chicago, fiind certificat în toate trei 
specializările. El are și o poziție de instructor la University of Washington. 

Dr. Ene-Stroescu  lucrează în zona orașului Tacoma din 2003, iar recent și-a deschis propriul 
cabinet de reumatologie în Puyallup. Pentru programare sunați la (253) 445-2385!
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Sâmbătă 18 august 2007 între orele 12:30 - 19:00 la proprietatea din 
Mountlake Terrace (6402 226th St SW Mountlake Terrace, WA 98043) 
vă invităm să participați la un nou picnic al parohiei noastre în beneficiul 
construcției noii biserici.

Delicioşii mititei vor fi ca de fiecare dată atracția principală dar bineînțeles 
că sortimentul variat de gustări și desert va 
fi de asemenea apreciat.

Picnicul va fi sponsorizat de către un 
grup de enoriaşi care se vor îngriji de toate 
cele necesare. Se recomandă îmbrăcămin-
te confortabilă. 

Deoarece proprietatea se află într-o 
zonă rezidențială vă rugăm să păstrați li-
mita de viteză pe stradă și să conduceți cu 
prudență.

Vă așteptăm cu drag!

I5

220th St.
Exit 179

64th
 A

ve. W

Three Holy Hierarchs
6402 226th St SW,
Mountlake Terrace, WA 98043

226th St. SW
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La ora actuală avem $606,389 în conturile de la 
Bank of America plus $30,000 la US Bank și $11,297 
la Fidelity Brokerage, deci un total de $647,686.

Donațiile în luna iunie au fost următoarele:
$1,000 Cristache Lucian, Iancu Leopoldina
$500 Druță Dan, Hagiu Costin
$450 Pop Călin
$400 Moldovanu Petru, Popiță Ioan
$350 Hamza Adrian, Olt Emanoil
$345 Cătană Ioan
$300 Asaftei Gheorghe, Blidar Marius, Dănilă Gheor-
ghe, Kepper Robert, Mircea Călin, Munteanu Sorin, 
Oros Adina, Todoran Vasile
$280 Fedorean Maria
$254 Donais Mike
$215 Moraru Adrian
$200 Avram Gigel, Dominte Val, Feneșan Adrian, 
Filipaș Gheorghe, Anonim, Ifrim Clement, Ifrim Silviu, 
Koller Eduard, Onu Dan, Stroescu Ene Daniel
$150 Gheorghiu Iulian, Podar Marius, Tîrțu Marius
$125 Butnar Ioan
$115 Cătană Maria
$110 Crețu Ionel
$100 Albuț Gabriel, Apreutesei Marius, Bobaru Adelin, 
Brujban Radu, Cruceanu Gabriel, Duican Ion, Farkaș 
Marius, Frățilă Liviu, Ghetie Cristian Daniel, Iliescu 
Valentin, Marinescu Andrei, Momeo Angela, Moțoc Vi-
orel, Mureșan Nicu, Nistor Costel, Nistor Costel, Olteanu 
Cătălin, Petriuc Mihai, Pop Aurel, Popescu Cristian, 
Răutu Bogdan, Repede Emil, Rus Iuliu, Smintina Ioan, 
Toma Tudor, Anonim, Vasiliu Viorel
$77 Cazangiu Cătălin
$75 Popescu Marin
$70 Rotovei Doru
$69 Cotora Ion
$65 Piha Mihai
$60 Catrinescu Cosmin, Crăciun Ovidiu, Nistor Ioan, 
Penes Gabi, Timis Gabriela
$55 Costea Mihai
$50 Andreiu Bogdan, Aniței Cristian, Barbolovici Cla-
udia, Cotuțiu Alexandru, Dănilă Valentin, Dumbravă 
Gheorghe, Golescu Adi, Lugosan Marcel, Miclea Ștefan, 
Mirea Valentin, Moldovan Eugen, Anonim, Pirvu Doru, 
Trocan Gabriel

$48 Niș Cristian
$40 Asandului Cristina, Dănilă Alexandru, Mureșan 
Vasile Brian
$30 Căprar Viorica, Melincianu Cătălin, Moraru 
Dănuț, Perianu Aurel
$25 Mureșan Paulina
$20 Basaraba Ionel, Cojanu Gabriela, Pungă Teo, Stana 
Vasile, Strava Mircea, Szucs Florin, Tămașan Ionel, Ulea 
Vlad
$15 Gruber Gheorghe
$10 Bucur Florin
$6 Omușoru Marius
$5 Radosav Codruta Otilia Flori

Totalul donațiilor în această perioadă a fost de 
$17,738. Comparativ cu anul trecut, pentru luna iunie 
am înregistrat o scădere a donațiilor de 26% ($23,985 
- total iunie 2006). Mulțumim tuturor donatorilor și 
Dumnezeu să le răsplătească însutit!

Situaţia Financiară
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Aniversări în luna august
1 Ispas Sergiu, Petre Adriana, Ștefănescu Nicolae
2 Butuc Viorel, Pravăț Claudia
3 Bulai Claudiu, Crivăț Irinel, Guta Camelia
4 Mihuț Adriana
5 Nicolea Ștefan, Popescu Doina, Tibelea Nicoleta, Wazeri 
Ani
6 Dumitru Iuliana, Pop Aurel, Rusu Petre
7 Dunca Iliana, Miclea Mihaela
8 Fînaru Adrian, Standolariu Dorel, Ungureanu Maria
10 Avram Marilena, Nițulescu Cristina, Cherteș Nicoleta
11 Predescu Maria
12 Surpățanu Nicolae, Trufinescu Adina, Golescu Maria
13 Ciopașiu John, Drăghici Seline Teodora
14 Bot Mariana, Cherteș Petre, Paraschiv Vasile
15 Bădăluță Ioan, Cătană Ionuț, Mazilu Marius
16 Cîrjaliu Ioan, Istase Adela, Pop Patricia, Paraschiv Nicole
17 Andrei Ioana, Moț Ana-Maria
18 Basaraba Monica, Căruțașu Diana, Plev Petru
19 Druță Dan, Ionescu Rodica
20 Voinea Maria, Margarint Sofia
22 Balea Viorica, Megiveron Dali, Mihuț Virginia
23 Ștefan Alexandru
24 Moldovan Petre, Tudorache Silvia
25 Mureșan David, Groșan Nicolae, Popa Silvia, Schnauffer 
Hailey Daniela
26 Feneșan Cristina, Zanidache Virgil, Zlibuț Dorel
27 Gulie Rodica
28 Kerper Alexander Michael
29 Iriminescu Eren
30 Grigoraș Adrian
31 Adamovici Elizabeta, Hamza Adrian, Negreanu Doina

Aniversări în luna septembrie
1 Miron Ioana, Oprea Maria
2 Miheștean Lucreția, Nicolae Costică
3 Mureșan Rodica
4 Mureșan Otilia
5 Răutu Bogdan
7 Lucy Ion
8 Gavrilă Daniel
9 Anderson Cristina
10 Marton Gabor, Oprea Radu
11 Dumbravă Georgeta, Pravăț Dan, Tegzeș Claudiu
12 Trif Simion, Morea Sanda
13 Marcu Cornel, Perian Ionel, Butnar Elisabeta, Butuc Dori-
na, Mioc Pera, Ruja Iasmina
14 Bălan Cristina, Rees Randy
15 Fedorean Nicolae, Munteanu Laura
16 Andrei Dumbravă, Avram Gigel, Ghizilă Teodora, Clinciu 
Ciprian
18 Pașca Alin, Popescu Casian, Cocerhan Vasile, Naziru Mi-
hai, Popescu Casian
19 Moise Radu, Ifrim Clement, Vasiliu Radu, Dănilă Maria
20 Motea Florin, Repede Emil, Tudorache Ioana
21 Nicoară Alexandru, Ciucă Mircea, Dănilă Eugenia
22 Dragu Liliana, Larhs Anthony, Berecz Sofica
23 Berecz Alin, Iovaneli Mihuț, Militescu Mihael, Nistor Cla-
udia, Țibelea Marioara, Vasile Adrian
24 Pleșa Adina, Achilles Cristina, Buluc Doru
25 Rădăuceanu Dorel, Botez Eugenia, Preda Mariana, Sta-
mate Coca
26 Dumbravă Daniel, Ilac Ana-Maria, Vlad Aurel
27 David Ionel, Dincă Marin
28 Bucșe Sorin, Eleneș Carmen, Olariu Eugenia, Ștefu Ion
29 Olt Emanoil

Tuturor sărbătoriților le dorim un sincer “La Mulți Ani” sănătate, pace, bucurii și multe împliniri. 
(Dacă observați greșeli sau omisiuni cu privire la datele de naștere vă rugăm să ne contactați la adresa buletin@ortodox.org.)

Cununie

Sâmbătă 7 iulie 2007 au venit în fața Sfântului Altar pentru a primi binecuvântarea Bi-
sericii în Sfânta Taină a cununiei tinerii Petrehuș Horațiu și Agota Ane-Marie având ca 
nași onorabilele familii Sabău Cureu Ciprian și Alina și Stoian Ionuț și Dana.

Mirilor le urăm “casă de piatră”, multă sănătate, viață lungă și prosperă, bucurii și fericire. 
Nașilor le dorim multă sănătate, fericire și bunăstare și bunul Dumnezeu să le ajute să fie 
un exemplu de viață creștină finilor lor.
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Preot paroh: Ioan Cătană 
Preşedinte: Tudor Toma 
Vicepreşedinţi: Val Dominte, Ionică Crețu 
Secretar: Alexandru Gavrilescu
Asistent secretar: Adi Oltean 
Casier: Clement Ifrim
Asistenți casier: Ciprian Clinciu, Ionuț Smântână 
Controlori: Cornel Marcu, Gigel Avram, Cornel 
Lupu
Epitropi: Nicolae Ovadiuc, Nic Mureșan, Emanoil 
Olt, Goie Ioan
Relații publice: Dănilă Gheorghe, Dan Druță 
 
Comitetul de Doamne: 
Preşedintă: Mimi Tîrtu 
Vicepreşedintă: Floarea Cătană 
Secretară: Aurora Toma
Asistent secretar: Gabriela Duican
Casieră: Gina Gheorghiu 
Controloare: Elena Bobaru, Monica Podar
 
Informaţii de contact: 
Părintele Ioan: (425) 442-8296,
ioan_catana@ortodox.org 
Consiliu: council@ortodox.org. 
Buletin: buletin@ortodox.org 

Duminică 5 august 12:30 Sfânta Liturghie
Luni 6 august 12:30 Sfânta Liturghie-Schimbarea la Față a Domnului
Duminică 12 august 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 15 august 12:30 Sfânta Liturghie-Adormirea Maicii Domnului

Duminică 19 august 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 26 august 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 29 august 12:30 Sfânta Liturghie-Tăierea capului Sf Ioan 

Botezătorul
Duminică 2 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Sâmbătă 8 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie-Nașterea Maicii Domnului
Duminică 9 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Vineri 14 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie-Înălțarea Sfintei Cruci
Duminică 16 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 23 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie
Duminică 30 septembrie 12:30 Sfânta Liturghie

Slujbele vor avea loc în catedrala ortodoxă rusă “Sfântul Spiridon” 400 Yale Ave. N. 
Seattle (la intersecţia cu Harrison St.)

Programul Slujbelor religioase

The “Three Holy Hierarchs” Church
P.O. BOX 53151

Bellevue, WA 98015-3151

(address service requested)
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